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PROLOG
Svatá Helena,  

1821

Poručík Pierre Delacroix se proklínal za svou přehnanou sebejistotu. Ohromně 
riskoval, když vyplul do šera před úsvitem, doufaje, že se dostane jen o pár mil 
blíž ke skalnatým útesům na severní straně Svaté Heleny ještě před východem 
slunce. U pobřeží se zjevila britská fregata, jedna z jedenácti střežících odlehlý 
ostrov, a obrátila se jejich směrem. Kdyby jeho ponorku přistihli na hladině 
za bílého dne, mise osvobození Napoleona Bonaparta z exilu by skončila 
dříve, než začala.

Delacroix sklonil dalekohled a zavolal do dvířek: „Připravte se na ponor!“
Trojice mužů v nárazech větru rychle spustila plachtu. Delacroix již 

s jasným slunečním svitem v zádech se naposledy ohlédl po blížící se fre-
gatě, než ohnul záda a zavřel za sebou měděný poklop. Jeho chřípí se ohra-
dilo proti nesnesitelnému pachu patnácti mužů namačkaných do těsných 
prostor.

„Viděli nás?“ otázal se Yves Beaumont s čelem zachmuřeným vráskami 
obav. Jeho hlas sice zůstával klidný, ale oči mu nepřetržitě těkaly k zavřenému 
poklopu a prozrazovaly tak jeho úzkost. Zkušený horolezec stával nonša-
lantně na skalních římsách ve výškách, kde by jiní muži omdlívali strachem, 
ale představa ponoření pod vodu v sevření dutého kovu a dřevěné roury ho 
k smrti děsila.

Delacroix klaustrofobií netrpěl, což byl jeden z důvodů, proč se k vedení 
mise v první provozuschopné ponorce na světě dokonale hodil.

„To se brzy dozvíme, monsieur Beaumont.“
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A také se měli brzy dozvědět, jestli ponorka bude skutečně schopná ponoru 
na širém moři. Byla postavená podle plánů, na nichž americký inženýr Robert 
Fulton demonstroval Napoleonovu námořnímu štábu koncepci ponorkového 
válčení. Delacroix svou padesát stop dlouhou modernizovanou verzi pojme-
noval Rejnok.

Co odrazil od škuneru, který technicky vyspělé plavidlo dotáhl na šedesát 
mil od břehů Svaté Heleny, plavil se Rejnok pod pláštěm tmy. Plavba zatím 
probíhala bez problémů a dubový trup plátovaný mědí si zachovával vodo-
těsnost.

Nyní nastal čas zjistit, jestli výsledkům zkušebních ponorů, jimiž Rejnok 
prošel bez nejmenších potíží, budou odpovídat také jeho výkony ve vodách 
širého oceánu.

„Všechny dveře uzavřené, poručíku,“ ozval se podporučík Villeneuve, 
Delacroixův zástupce. „Šnorchl uzavřený a těsný.“

„Připravit čerpadla balastních nádrží.“
Dvojice strojníků se připravila k ručním pumpám, které hnaly vodu 

do prázdných nádrží. Zbývajících dvanáct mužů posádky čekalo u kliky, 
která poháněla lodní šroub na zádi, zatímco Delacroix držel páku, kterou se 
ovládalo kormidlo. Beaumont a jejich druhý pasažér, který měl stále nasa-
zenou černou masku, aby utajil svou totožnost, se přitiskli zády k trupu, aby 
mužstvu nepřekáželi.

S hlubokým nádechem, jako by se chystal vrhnout do oceánu sám, Dela-
croix vyřkl rozkaz: „Ponořit loď.“

Strojníci roztočili pumpy a za pár minut začala do dvou oken kontrolní 
věže Rejnoku šplouchat voda. Dřevo trupu zasténalo, jak se přizpůsobovalo 
tlaku vyvíjenému ze všech stran.

„Být v lodi pod vodou je proti přírodě,“ zaslechl mumlat jednoho z námoř-
níků, ale Delacroixův ostrý pohled ho rychle umlčel.

Počkal, až vnější lano připojené k plováku ukázalo, že se ponořili dvacet 
stop pod hladinu, a potom zavelel: „Tady zůstaneme.“

Strojníci přestali pumpovat. Rejnok zůstal na místě a skřípění dřeva utichlo.
Nyní jim zbývalo jen čekat. Až na příležitostné zakašlání některého z mužů 

panovalo v nitru Rejnoku strašidelné ticho. Dokonce i uklidňující šplouchání 
vln o trup umlklo.
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Slunce už stihlo vyjít nad obzor a propouštělo tak coul tlustými okny 
do pozorovací věže dostatek světla, aby k osvětlení vnitřku ponorky nepotřebo-
vali lucernu. Teď by měli být schopní vydržet pod vodou šest hodin, než budou 
muset buď vysunout trubice šnorchlu, nebo se vynořit pro čerstvý vzduch.

Po dvou hodinách čekání nad nimi proplul stín. Delacroix mžourající 
okénkem rozeznával pouze trup fregaty vzdálené necelých sto stop, jejíž 
plachty na okamžik odřízly ponorku od slunečních paprsků. V ponorce 
všichni strnuli v nehybné poloze, posádka se připravovala na útok, hledíc 
do stropu, jako by skrz něj mohli zpozorovat blížící se nebezpečí.

Delacroix měl oči přilepené k fregatě. Hledal jakoukoliv známku toho, že 
by se stáčela k nim. Loď však místo toho pokračovala ve svém kurzu. Za pár 
minut zmizela z dohledu. Hnán mimořádnou opatrností, čekal Delacroix ještě 
další tři hodiny, než nařídil vysunout nad vodu šnorchl.

S obnovenou zásobou vzduchu pak zůstali ponoření, dokud nepadl 
soumrak. Nato se Rejnok vynořil do noci osvětlené půlměsícem. Delacroix 
s radostí zjistil, že v dohledu nejsou žádná světla.

Stočil pohled k nedalekému rozeklanému útesu Black Point. Jeho severní 
stěna se tyčila do výšky pěti set stop nad mořem. Trénoval s horolezcem 
Beaumontem už celé měsíce, ale tváří v tvář skalnímu útesu začínal o úspě-
chu své mise poprvé pochybovat.

Beaumont se objevil ve dvířkách vedle něj a s přikývnutím se zadíval 
na strmý útes.

„Vylezeme na to?“ zeptal se Delacroix.
„Oui,“ přisvědčil Beaumont. „Není to žádný Matterhorn. A bude to snazší 

než Mont Blanc, který jsem zdolal třikrát.“
Delacroix by namísto tajné infiltrace na ostrov býval dal přednost otevřené 

invazi, jenže aby měl nějakou šanci na úspěch, potřeboval by k tomu tři tucty 
válečných lodí a deset tisíc mužů. Posádka čítající dva tisíce osm set vojáků 
a pět stovek děl, střežící jediného vězně dvanáct set mil od nejbližší pevniny, 
činila Napoleona Bonaparte nejlépe hlídanou osobou v dějinách světa. Zřejmě 
by bylo bývalo jednodušší unést anglického krále.

Posádka se vypotácela na palubu a labužnicky vdechovala čerstvý vzduch. 
V nejširších místech Rejnoku vyvěsili korkové odrazníky, aby se nepotloukl 
o skalní výběžky, a spustili kotvu.
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Delacroix si přehodil přes rameno velkou roli pevného rybářského vlasce 
a Beaumont učinil totéž. Navzájem se spojili jisticím lanem. Na palubě bylo 
navršeno přes tisíc stop lana a s ním i jakýsi výmysl, který vzhledem připo-
mínal houpačku pro děti.

Beaumont s přikývnutím vkročil na nejbližší skalní výstupek a začal 
šplhat. Když urazil deset stop, Delacroix ho následoval. Metodicky zdolávali 
skalní stěnu s krátkými odbočkami, aby se vyhnuli zvláště strmým úsekům. 
Beaumont postupoval zdánlivě bez většího úsilí a zastavoval, jen aby nechal 
Delaxroixe odpočinout. Delacroixovi jen jednou sklouzla noha, ale od smrti 
v hlubině ho uchránilo jisticí lano.

Beaumontovi by zdolání pěti set stop normálně zabralo čtyřicet minut, 
kvůli tempu nezkušeného Delacroixe jim však výstup zabral více než 
hodinu.

Když dospěli na vrchol útesu, Beaumont zatloukl do skály železný hřeb 
s kruhem. K němu připevnil kladku, svázal obě role rybářského vlasce 
k sobě a obtočil ho přes kladku, než jej zatížil jasně žlutě natřeným kovovým 
závažím. Hodil ho daleko do prostoru, aby zajistil, že se vlasec napne až dolů 
k vodě u ponorky. Delacroix neviděl na obzoru žádné lodě, a tak zamával 
malým praporkem, aby dal znamení posádce, že má k vlasci uvázat lano.

Když dostali zdola signál, že je lano upevněné, začali s Beaumontem 
vytahovat rybářský vlasec přes kladku. Po útesu začalo šplhat těžké lano. 
Když bylo až nahoře, dali lodi další signál.

Když se k tíze samotného lana přidalo dvě stě liber svalů maskovaného 
muže, byl postup mučivě pomalý. Po deseti minutách vyčerpávajícího úsilí 
Beaumont pevně podržel lano, zatímco Delacroix pomohl vyvléct maskova-
ného muže přes skalní hranu a pomohl mu vymanit se z dřevěné houpačky 
zvané taky loďmistrova židle. Za ní bylo připevněné ještě druhé prkno, 
na které si měl později stoupnout Delacroix, až je budou později večer 
spouštět zpátky.

„Copak nikdy nemluví?“ zeptal se Beaumont a ukázal palcem na mas-
kovaného muže.

„Platí mu, aby nemluvil,“ odvětil Delacroix. „Tak jako vám platí, abyste 
mě sem dostal. Teď je váš úkol splněn, a já vám děkuji.“

„Tak kdo to je?“
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„To už se nikdy nedozvíš,“ sykl Delacroix a vrazil Beaumontovi do krku 
dýku. Tělo horolezce ztuhlo, v očích výraz nevěřícného zmatku. Pomalu 
se sesunul k zemi.

Delacroix nastrkal do batohu na Beaumontových zádech dvacet liber 
kamení. Nohou postrčil horolezcovo tělo šikmo přes útes, aby dole nena-
razilo do ponorky. Posádka uvidí jen padající tělo a šplouchnutí vody, 
Delacroix jim řekne, že Beaumont uklouzl a zřítil se. Teď měl o jednoho 
svědka a jednu starost méně.

„Pojď,“ pokynul Delacroix maskovanému muži a vydali se na svízel-
nou cestu tři míle do vnitrozemí. Delacroixův společník ho beze slova 
poslušně následoval. Holá skála postupně ustupovala nížinnému křovina-
tému podrostu a později hustému lesu.

Do půlnoci dorazili na kraj pozemku Longwood House, rozlehlého 
sídla, kde byl vězněn Napoleon. Rozkládalo se na nejsušší části ostrova, 
na míle daleko od jediného přístavu Jamestown. Izolace měla být součástí 
trestu poraženého císaře, ale Delacroixovi zároveň hrála do karet. Místo 
bylo tak odlehlé a nepřístupné, že se strážní chovali nedbale a nechávali 
Napoleona chodit, kudy se mu zachtělo, pokud si to nenamířil zrovna 
k městu.

Jediná silnice do Jamestownu ležela na protější straně pozemku, stejně 
jako hlavní strážnice a kasárna. Stráže se neobtěžovaly ani namátkovými 
obchůzkami pozemku, pečlivě udržované zahrady se směsicí endemických 
dřevin a anglických listnáčů.

Používajíce stromů jako krytí dokázali Delacroix s maskovaným mužem 
dojít až k domu, aniž by vyvolali poplach. Delacroix znal nazpaměť rozvr-
žení přízemí domu a vedl je rovnou k nejbližším dveřím.

V tuto pozdní hodinu bylo v domě ticho a tma. Delacroix je bezhlesně 
prováděl chodbami, až dospěli k ložnici, kterou hledali. Tiše otevřel dveře 
a vkradl se dovnitř s maskovaným mužem v zádech. Nařídil mu, aby si 
sundal masku, potom škrtl zápalkou, aby rozsvítil lampu vedle postele.

Nájemník postele se nenadálým světlem probudil.
„Přišli jsme pro vás, Vaše Veličenstvo,“ řekl Delacroix.
Napoleon Bonaparte se s trhnutím posadil. Už byl připraven začít volat 

o pomoc, když spatřil Delacroixova společníka.
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Mohl být Napoleonovým dvojčetem. Stejná plešatící hlava, stejný neveliký 
vzrůst, stejný římský nos. Přestože se Delacroix na tento okamžik připravoval, 
pohled na ty dva vedle sebe mu na chvíli vyrazil dech.

Napoleon zamžoural na svého dvojníka a hlesl: „Robeaude?“
„Jsem to já, Vaše Veličenstvo,“ pravil dvojník v dokonale přesné imitaci 

císařovy intonace.
François Robeaud sloužil po mnoho let jako Napoleonův dvojník; objevo-

val se na událostech, kterých se císař rozhodl neúčastnit, a umožňoval Napo-
leonovi držet se v bezpečném ústraní, kdykoliv se obával pokusu o atentát. 
O jeho existenci věděla pouze hrstka vyvolených a Delacroixovi trvalo celé 
roky, než ho vystopoval až do jednoho vězení pro dlužníky, kam Robeauda 
zavřeli, jakmile jeho mecenáše zajali Angličané.

„Kdo jste?“ tázal se Napoleon obrácený na Delacroixe, který mu rázně 
zasalutoval. Ze setkání s vojenským géniem, který si podmanil celý kontinent, 
se mu rozbušilo srdce.

„Poručík Pierre Delacroix, Vaše Veličenstvo. Sloužil jsem pod komodo-
rem Maistralem na Neptunu v bitvě u Trafalgaru.“ Neptune byla jedna z mála 
lodí, kterým se podařilo uniknout z rozhodujícího námořního střetnutí, které 
proměnilo lorda Nelsona v britského národního hrdinu.

Napoleon při zmínce jedné z nejhorších porážek své vlasti zúžil oči. „Jaký 
je smysl vašeho neoprávněného vniknutí?“

„Hodlám vás unést z tohoto ostrova, Vaše Veličenstvo. Ve Francii na vaše 
velení čeká flotila osmdesáti válečných lodí.“

„Tak proč jste s nimi nezaútočili na ostrov, abyste mě osvobodili?“
„Protože důstojníci uposlechnou pouze vašich rozkazů. Nebudou risko-

vat boj proti Královskému námořnictvu, dokud nebudou vědět jistě, že jste 
osvobozen.“

Zadíval se na Robeauda. „A monsieur Robeaud? Proč ten se ocitl na tomhle 
bohem zapomenutém ostrově?“

Delacroix pokývl na Robeauda, který vyjmul zpod pláště polní láhev. 
Odšrouboval uzávěr, několik dlouhých vteřin hleděl do jejího otvoru a potom 
naráz pozřel její obsah.

Delacroix si od něj láhev vzal a zastrčil si ji pod kabát. „Robeaud nejenže 
se dobrovolně nabídl, že zaujme vaše místo, ale souhlasil také, že spolkne 
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arzenik na oplátku za peníze, které vyrovnají dluhy jeho rodiny. V řádu dnů 
bude mrtev, ale celá jeho rodina bude dobře zabezpečená na celý zbytek života. 
Doktoři, které nedávno poslali Angličani, aby nahradili vašeho osobního 
lékaře, vás neznají dost dobře, aby podvod odhalili.“

Napoleon zvolna přikývl v uznání Delacroixova taktického důvtipu. „Velmi 
dobře, poručíku. Vidím, že jste se z mého příkladu učil dobře. Kdyby Britové 
věděli, že jsem uprchl, eskadra lodí střežících Svatou Helenu by nám byla 
v patách dřív, než bychom urazili třicet mil.“

„Přesně tak, Vaše Veličenstvo. A nyní musíme jít.“
„Jít kam? Jak máme uniknout?“
„U Black Pointu na mě čeká ponorka.“
Napoleonovi se rozšířily oči. „Chcete říct, že ten Fultonův divný výmysl 

skutečně funguje?“
„Pojďte se mnou a přesvědčte se sám.“
Robeaud se převlékl do nočního úboru a ulehl do postele, zatímco Napo-

leon se ustrojil do jedné z mála vojenských uniforem, které si mezi Brity směl 
ponechat.

„Na tom trvám, odejdu se ctí vojáka,“ prohlásil Napoleon. Chopil se knihy 
položené na nočním stolku. Vytrhl z ní několik listů, zastrčil si je pod tuniku 
a vrátil knihu na místo. Na její obálce stálo L’Odyssée, pod titulem se skvěly 
řecké litery. Homérova Odyssea.

Když se na něj Delacroix nechápavě podíval, Napoleon vysvětlil: „Ty 
stránky pro mě mají citovou hodnotu.“

Vykradli se ze sídla stejně, jak sem s Robeaudem přišli. Napoleon měl 
chatrnější zdraví než jeho dvojník, a tak cesta zpátky k pobřeží zabrala více 
času. Na vrchol útesu dorazili jen pár hodin před úsvitem.

Delacroix hodil přes hranu jeden konec lana, aby se ho mohli chopit muži 
z ponorky, a připravil loďmistrovu židli. Když Napoleon spatřil, jak se má 
dostat dolů k vodě, nejprve kategoricky odmítl. Delacroix mu připomněl, že 
na stejné houpačce se odedávna vytahovali důstojníci na plavidla na moři, 
čímž císařovy námitky uklidnil.

Posadil se do houpačky, Delacroix si stoupl na prkno za jeho zády a pevně 
chytil lana, aby ustálil jejich pohyb. Jakmile dal Delacroix signál třemi důraz-
nými škubnutími za lano, začali námořníci dole opatrně povolovat lano 
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ovinuté kolem kladky na vrcholu útesu. Napoleon seděl vzpřímeně ve snaze 
si v trapné pozici zachovat co možná nejvíce důstojnosti.

Když do úsvitu zbývala už jen hodina, Napoleon s Delacroixem vstoupili 
na palubu ponorky. Členové posádky stáhli zpět k lodi zbytek lana a zůstali 
hledět s ústy dokořán na legendárního vůdce. Lano se celé vrátilo na loď a po 
jejich útěku nezbylo jiné památky než nenápadný hřeb s kladkou na vrcholu 
útesu.

Odrazili se od skaliska a vtáhli korkové fendry zpátky do lodi. Hodlali 
doplout co nejdál od pobřeží, než vyjde slunce, a potom se ponořit pod vodu.

„Gratuluji vám k úspěchu, poručíku,“ pravil Napoleon. „Za tento chrabrý 
čin budete vysoce dekorován. A nyní, až se setkáme s mou fregatou, očeká-
vám, že vyrazíme rovnou ke své flotile, aby–“

Delacroix zavrtěl hlavou. „Žádná flotila není.“
Jeho slova se setkala s nevěřícným výrazem. „Žádná flotila? Ale říkal jste 

mi přece, že máme k dispozici osmdesát lodí.“
„Řekl jsem to, abyste se mnou odešel dobrovolně. Toto je tajná mise. Nikdo 

se nesmí dozvědět, že jsme unikli. Nikdy.“
„Čekáte, že se odplížím jako nějaký zloděj, v noci, a na svém místě nechám 

podvodníka? Tak to ne! Jak mám potom znovu získat své právoplatné posta-
vení císaře? Musím vyhlásit svůj slavný návrat k moci. Odmítám prchnout 
ze svého vězení jako nějaký sprostý zločinec.“

„V této záležitosti již bohužel nemáte na výběr.“
Napoleon udeřil pěstí do velitelské věže ponorky. „Poručíku Delacroixi, 

žádám od vás vysvětlení, jaké záměry sledujete touto mou záchranou!“
„Neporozuměl jste mi, Vaše Veličenstvo,“ odpověděl Delacroix a kývl 

na námořníka, který v rukou svíral železné okovy. „Nepřišli jsme vás do téhle 
pustiny zachránit. Přišli jsme vás unést.“
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Alžírsko 
Současnost

Kam až oko dohlédlo, táhly se čnící písečné duny a skalní útesy spalované 
nelítostným poledním sluncem. Transportní letoun Iljušin Il-76 tři hodiny 
letu od Káhiry křižoval podle instrukcí v klikatém vzorci nad Saharou.

Tiny Gunderson v sedadle pilota se ohlédl a zmateně zamrkal, když zjistil, 
že vedle něj stojí Juan Cabrillo.

Juan měl normálně krátké světlé vlasy, modré oči a snědou pleť jako 
správný rozený Kaliforňan, kterým byl, ale dnes byl přestrojen za arabského 
domorodce. Jeho vzhled proměnily vlasy obarvené načerno, tmavé kontaktní 
čočky v očích, pleť ještě ztmavená make-upem a protetický nos.

„Na chvíli jsem myslel, že je to jeden z dalších pasažérů,“ poznamenal Tiny.
„Ti mají dost práce dole v nákladním prostoru. Kontrolují si výbavu,“ 

odpověděl Juan. „Vypadají trochu nervózně. Někteří z nich ještě nikdy neská-
kali.“

„Tak to si pro začátek vybrali dobré místo. Už nejmíň půl hodiny jsem 
neviděl ani silnici.“

„Chtějí si být jistí, že se k cíli nikdo nedostane dříve než oni.“
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„O tom bych tu dost pochyboval. Blížíme se k poslednímu kontrolnímu 
bodu. Pomalu budu potřebovat další souřadnice.“

„Pak jdu jako na zavolanou,“ pravil Juan. „Tohle mi právě dal náš klient. 
Řekl, že je to místo seskoku.“ Podal Tinymu kus papíru s GPS souřadnicemi. 
Tiny zadal údaje do počítače autopilota ruského letadla a čtyřmotorový stroj 
se začal stáčet novým směrem.

„Měli bychom být na místě za deset minut,“ řekl. „Otevřu zadní dveře dvě 
minuty před seskokem.“

Juan přikývl. „Jak jsme na tom s palivem?“
„Bez problému. Mám dost ještě na osm hodin letu.“
„Nezapomeň,“ upozornil ho Juan, „že z místa seskoku nevyrazí, dokud 

nebudeš z dohledu, takže zmiz co nejdřív, jakmile budeme pryč.“
„Jako by mě kousli do zadku, Předsedo. Tak zlomte vaz.“
Juan se usmál. „Budeme v kontaktu.“ Opustil kokpit a vydal se po scho-

dech dolů do rozsáhlého nákladního prostoru.
Střed prostoru zaujímaly čtyři palety. Těsně za sebou tu čekaly tři pouštní 

buginy s připravenými padáky a výtažnými lanky připojenými k letadlu, aby 
se padáky při vypuštění z letadla automaticky otevřely.

Pouštní vozítka Scorpion patřila původně pouštním hlídkovým oddí-
lům saúdskoarabské armády, která je prodávala jako přebytky, samozřejmě 
s odmontovanou výzbrojí. Trvalo celý den znovu je vybavit těžkými kulomety 
M2 Browning ráže .50 a granátomety Mk 19 ráže 40 mm, které se obvykle 
montovaly k podvozku. Teď si buginy dovedly poradit prakticky s čímkoli 
kromě tanku, a podle jejich klientů nebyly zbraně jen tak na ukázku.

Čtvrtá paleta, stejně velká jako pouštní buginy, byla stále zabalená v pla-
chtách na předním konci prostoru. Ta s nimi seskok absolvovat neměla.

Juan přikročil k šestici mužů shromážděných u zadních dveří. Všichni 
to byli elitní vojáci Saharského islámského chalífátu, teroristické organizace 
plánující vybudovat fundamentalistický stát, který se potáhne přes celou šíři 
severní Afriky.

Vůdce této skupiny, barbarský Egypťan jménem Mahmud Nazari, který 
byl podezřelý z několika útoků na skupiny turistů, se netajil tím, že se pokouší 
získat přístup ke zbraním hromadného ničení, jež by mu napomohly v jeho 
cíli stát se vládnoucím chalífou. NSA zachytila konverzaci mezi ním a jeho 
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mecenáši v Saúdské Arábii o tom, že potřebuje finance na jistou invazi 
do Alžírska, kde by k takovým zbraním mohl přijít.

Přestože druh zbraně v telefonátu nebyl nijak upřesněn, NSA brala hrozbu 
vážně a pověřila Korporaci misí, jejímž cílem bylo odhalit, po čem přesně 
Nazari pase.

Juan zastavil před skupinkou. Nazari, štíhlý muž s hustým plnovousem 
a mrtvolnýma očima, neprojevoval absolutně žádné emoce. „Jak dlouho 
do seskoku?“ zeptal se arabsky.

„Necelých deset minut,“ odpověděl Juan bezchybnou saúdskoarabskou 
modulací. Hovořil plynule i rusky a španělsky s různými akcenty, arabštinu 
se mu však nikdy nepodařilo ovládnout v žádném jiném dialektu, a tak ho 
krycí legenda představila jako džihádistu z Rijádu.

Vzhledem ke zvěrstvům, která Nazari podle všeho napáchal, měl Juan 
v ústech odpornou pachuť pokaždé, když musel s teroristou promluvit. Když 
se Nazari začal chlubit, že při jednom ze svých útoků uřízl bezvěreckému civi-
listovi ruce, Juan ho málem vyhodil z letadla bez padáku, jenže mise na nale-
zení zbraní hromadného ničení byla příliš důležitá, než aby si takovou radost 
mohl dopřát.

„Jak daleko pojedeme, až přistaneme?“ navázal Juan.
„To se dozvíš, až ti to řeknu. Teď se raději připrav.“ Juan jasnou odpověď 

ani nečekal, ale věděl, že kdyby neprojevoval zvědavost, začal by tím budit 
podezření.

„Ano, pane,“ pravil Juan a nerad se přitom donutil použít co nejpřesvěd-
čivější tón předstírané úcty. Ukázal na výstražné světlo nad jejich hlavami. 
„Až se otevřou zadní dveře, rozsvítí se červeně. Zůstaňte stát za touhle žlutou 
čárou, aby vás nevtáhl vzdušný proud. Minutu před skokem skočí oranžová 
a nakonec zelená, která signalizuje seskok. Nejdříve jdou palety, potom my. 
Je to jasné?“

„To už jsme probírali před odletem,“ pravil Nazari s opovržením. „Nedělej 
z nás hlupáky.“ Jeho muže, kteří si pilně kontrolovali postroje a výtažná lana, 
poznámka podle všeho nijak nezasáhla.

„Jistě,“ sklonil hlavu Juan. „Nechtěl jsem vás urazit. Uvidíme se na zemi.“
Opustil skupinu a zamířil k přední straně nákladní paluby. Měl jediný 

důvod, proč se staral, aby se dostali na zem živí: chtěl, aby ho dovedli k cíli. 
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Byl to náročný úkol vybudovat si u nich důvěru v takové míře, v jaké se mu 
to podařilo, což byl mimochodem důvod, proč NSA tímto úkolem nepověřila 
přímo speciální jednotky. Jakkoli byly vynikající, infiltrace nepatřila k jejich 
specialitám, a i CIA měla v tomto ohledu své limity.

Juan vybudoval Korporaci právě proto, aby pro vlast mohla plnit úkoly, 
kterých se americká vláda nemohla účastnit oficiálně a přímo. Prvním pravi-
dlem zde bylo hodnověrné popření. Z dřívějšího angažmá v roli agenta CIA 
Juanovi jasně vyplynulo, že takových operací, na které se ideálně hodila právě 
Korporace, jsou spousty. Juan se nabídl, že spojená rizika ponese, a za to byl 
on i všichni, kdo pracovali pro něj, velmi bohatě finančně odškodněni. Když 
bylo úkolů pro CIA právě málo, doplňovali si příjem vedlejšími misemi, ale 
Juan ze zásady nikdy nepřijal práci, u níž nebyl přesvědčen, že je v nejlepším 
zájmu Ameriky.

Současná mise do této definice dokonale zapadala.
Vyžádalo si celé týdny tajných schůzek, než si získal dostatek Nazariho 

důvěry k tomu, aby ho na tuto misi najal. Nazari vyžadoval utajený transport 
do pouště na jihu Alžírska, padesát mil drsného terénu od nejbližší osady nebo 
oázy. Pouštní buginy měly dost paliva jen na to, aby je dovezly z místa ses-
koku k cíli a potom zpátky do civilizace, což byl jeden důvod jejich přepravy 
vzduchem. Druhý byl, že se neměli pohybovat po alžírské půdě. V přístavu 
v Alžíru už čekal Oregon, aby je propašoval ze země. Tiny Gunderson, sloužící 
v Korporaci jako pilot letounů s pevnými křídly, měl po ukončení mise vrátit 
vypůjčený Il-76 majitelům. Původně se operace měla konat až za tři dny, ale 
Nazari z neznámých důvodů termín náhle posunul.

Eddieho Senga Juan nalezl, jak ověřuje pevnost upínacích popruhů píseč-
ných vozítek. Eddie, muž štíhlý a šlachovitý jako olympionik, byl dalším vete-
ránem CIA a v Korporaci působil jako ředitel pobřežních operací. Hovořil 
plynně mandarínsky, ale arabsky neuměl, takže se mezi Nazariho a jeho lidi 
nevměšoval. Juan jim řekl, že Eddie je bojovník za svobodu z Indonésie, tedy 
nejlidnatější muslimské země světa. Naštěstí nezaznamenali, že ve skutečnosti 
je Eddie čínského původu.

„Jak se daří našim přátelům?“ zeptal se Eddie a usmál se při pohledu 
na jednoho z mužů, jak zápolí s výtažným lanem, které mu mělo otevřít padák. 
„Někteří mi připadají trochu jako zelenáči.“
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„Já jen doufám, že se udrží, než vyskočí,“ odvětil Juan, který se soukal 
do padáku. „Tiny se zblázní, jestli nám tu hodí šavli a on to bude muset uklí-
zet. Jsme připraveni?“

„Všechno v pořádku. Můžeme vyrazit.“
„Kde je Link?“
„Šel se ještě na chvíli projít,“ ozval se Juanovi za zády hřmotný bas. Otočil 

se a uviděl Franklina Lincolna s padákem v jedné ruce a dvěma útočnými puš-
kami AK-47 v druhé, jako by to byly hračky. Obrovitý Afroameričan s hlavou 
hladkou jako kulečníková koule podal Juanovi jeden kalašnikov, který mimo-
chodem patřil k jeho nejméně oblíbeným zbraním. Juan jej neochotně přijal.

„Na mě se nedívej, Předsedo,“ řekl Link. Jako bývalý Navy SEAL by se sám 
raději ozbrojil něčím modernějším. „Nezapomeň, že musíme zapadnout.“ 
Linkova krycí legenda pravila, že je Nigerijec, který se připojil, aby mohl 
bojovat proti západním bezvěrcům.

Podle výzvědných informací bylo nepravděpodobné, že by Nazari a jeho 
muži uměli anglicky. Juan Nazarimu namluvil, že angličtina je pro něj, 
Eddieho a Linka jediný společný jazyk, vždyť pocházeli ze Saúdské Arábie, 
Indonésie a Nigérie. Přesto Juan mluvil raději tiše, kdykoli to šlo, jen pro 
případ, že by se zpravodajské služby mýlily.

„To neznamená, že z toho musím mít radost,“ odvětil Juan a připevnil si 
pušku k batohu.

„Nějaké náznaky, kde je náš cíl?“ zeptal se Eddie.
„Nada. Nazari není svěřovací typ. Ani si nejsem jistý, jestli to vědí jeho 

muži.“ Juan poklepal na své hodinky a ve skrytém sluchátku se mu ihned 
ozvaly hlasy. Slyšel teroristu tak jasně, jako by stál přímo vedle něj. Miniaturní 
mikrofonní vysílač, který mu tajně nainstaloval do padákového postroje, mu 
však zatím žádné zajímavé informace nepřinesl.

„Ale zatím udělali všechno, co jsme chtěli,“ slyšel Juan hlas jednoho 
z vojáků vedle Nazariho.

„To je mi jedno,“ odpověděl Nazari. „Nemůžeme to riskovat. Jakmile zjistí, 
co jsme vyhrabali, mohli by si rozmyslet všechny–“

V tu chvíli se otevřely zadní dveře a vpustily dovnitř proud vzduchu, který 
zkomolil všechny zvuky natolik, že Juan dokázal z konverzace zachytit už jen 
pár krátkých útržků.
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Juan, Eddie a Link neztráceli čas a dokončili kontrolu vybavení. Jakmile 
se rozsvítilo oranžové světlo, bylo vše připraveno.

Minuta do seskoku.
„Jakmile dojdeme k cíli a vyzvedneme to, co hledají, musíme zůstat 

ve střehu,“ vysvětlil Juan ostatním se zrakem upřeným na Nazariho na druhé 
straně prostoru. „Jsem si docela jistý, že jsem právě slyšel, že v tu chvíli nás 
prostě hodlají postřílet.“

Link se uculil. „Roztomilé.“
Potom zahořelo zelené světlo, palety s pouštními buginami jedna za dru-

hou úhledně vyklouzly z letadla a Juan se odrazil ke skoku do pouště čekající 
míli pod nimi.
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Henri Munier by ani za nic nepřiznal živé duši, že motoristické sporty nemůže 
vystát, ne jako prezident banky v zemi s nejslavnějším automobilovým závo-
dem na světě. Řadu jeho největších klientů tvořili závodní piloti Formule 1, 
kteří žili v Monaku, aby využívali jeho pověsti daňového ráje. Rozhodně by se 
zhrozili, kdyby zjistili, že Munier jejich sport považuje za odporný a nudný.

Proto se neubránil otřepání, když ve svém novém, speciálně upraveném 
elektrickém SUV značky Tesla projížděl nedaleko La Rascasse, prudké a pro-
slavené zatáčky monackého okruhu. Dopolední závod aut série Formule 3.5 se 
chýlil ke konci, motory štíhlých závodních aut pronikavě ječely, když kroužila 
zatáčkou a pak s túrováním nabírala plnou rychlost. Ani okna jeho SUV ho 
od toho neustálého řevu nedokázala uchránit.

A bude hůř. Hlavní událost F1 s účastí nejpokročilejších závodních aut 
na zeměkouli se totiž měla konat později odpoledne. Závod byl jednou 
z mála událostí Grand Prix, které se konaly přímo v ulicích města, a Munier 
přímo nesnášel všechny ty dopravní komplikace v Monte Carlu ještě šest 
týdnů před a tři týdny po závodě, protože trať a tribuny se musely nejdříve 
připravit a potom zase rozebrat.
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Ani v nejmenším neměl v úmyslu jít na závod a muset dvě hodiny před-
stírat zájem. Proto jako každý rok využil příležitosti a přijal pozvání na jeden 
z marnotratných večírků, které se konaly na celém šiku megajachet namač-
kaných v přístavu, z nichž mnohé měly vynikající výhled na závodní dráhu. 
Svou manželku a dvě dcery poslal za sluníčkem na pláž v Antibes, aby si tenhle 
víkend mohl užít sám.

Letos se mu poštěstilo s nejžádanějším pozváním ve městě. U nejdelšího 
mola v přístavu zakotvila jedna z největších jachet na světě, Achilles, a deka-
dentní flámy odehrávající se na jejích palubách přiživovaly kuloáry města celý 
týden. Hostitel Maxim Antonovič poslal Munierovi pozlacenou pozvánku, 
a bankéř měl podezření, že samotářský miliardář si chce promluvit o uložení 
podstatné části svého majetku do Credit Condamine. Snad uvažoval i o tom, 
že by se stal zdejším občanem.

Munier neměl nic proti tomu, spojit příjemné s užitečným.
Zastavil u nejbližšího konce mola k Achillovi a zadíval se na masivní pla-

vidlo. Munier byl sice na všemožné okrasy bohatství zvyklý, ale téhle jachtě 
se nemohla rovnat žádná jiná v přístavu.

Při délce čtyř set stop nedosahovala délky největších megajachet světa, zato 
šířkou byla nepřekonaná. Hlavní část nadstavby byla rozkročená na dvojici 
gigantických trupů, které lodi poskytovaly i na otevřeném moři působivou 
stabilitu. Vnitřní prostor musel být v porovnání s podobně dlouhými jachtami 
zhruba dvojnásobný a dva ohromné bazény s vířivkou na horní palubě byly 
hlavním dějištěm mnoha mejdanů. Záďová paluba skýtala dostatek místa 
nejen pro helipad, ale i pro menší hangár.

Slonovinově bílá jachta se stavěla tajně, takže o mnoha jejích vlastnostech 
se jen šuškalo, ale proslýchalo se, že měla vlastní ponorku a obranný systém, 
který odrazí i piráty disponující raketami. Muniera by nepřekvapilo, kdyby 
to byla pravda. Od roku 2008, kdy se piráti u korsického pobřeží nalodili 
na luxusní jachtu Tiara a uloupili z ní přes čtvrt milionu v hotovosti, vyna-
kládali majitelé jachet čím dál větší úsilí, aby své lodě ochránili.

Munier vystoupil z auta. S košilí z pima bavlny a hedvábnými kalhotami 
rozevlátými mírným větříkem došel k lodní lávce Achilla, kde ho uvítala 
krásná mladá blondýnka obklopená dvojicí obrů v oblecích, kteří střežili 
vstup před náhodnými kolemjdoucími. Dívka oděná do rezervovaných, 
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na míru šitých kalhot a vestičky, které však přesto odhalovaly její štíhlou 
postavu, se zahleděla do tabletu v ruce, než k němu promluvila bezchybnou 
angličtinou.

„Pane Muniere,“ oslovila jej se zářivým úsměvem, „jmenuji se Ivana Semo-
vová a jsem osobní tajemnice pana Antonoviče. Vítejte na palubě Achilla.“

Potřásl jí rukou a odpověděl: „Pozvání mě velice potěšilo. Jeho pověst 
velkorysého hostitele ho předchází. Budu mít na palubě možnost se s ním 
setkat, abych mu mohl poděkovat osobně?“

„Pan Antonovič si vlastně vyžádal vaši přítomnost v příďové přijímací 
místnosti. Kdybyste mě prosím následoval…“

Zavedla ho přes lávku a po řadě schodišť na hlavní venkovní palubu. 
S muži všeho věku a konstituce tu dováděly tucty opálených krásek v biki-
nách, které nenechávaly moc prostoru pro představivost, některé v bazénu, 
jiné na přepychových čalouněných lenoškách. Z reproduktorů rozmístěných 
po palubách se rozléhala dunivá elektronická taneční hudba, kterou Munier 
shledal jen o málo snesitelnější než kvílení motorů závodních aut.

Když však vešli dovnitř a silné dveře se za nimi zavřely, hudba okamžitě 
utichla a vystřídal ji jen sotva slyšitelný hukot. Klapání vysokých podpatků 
Ivaniných botek od Louboutina příležitostně ustalo, když přecházeli přes per-
ské koberce.

„A jsme tu,“ konstatovala Ivana, když vešli do další elegantně zařízené 
místnosti, tentokrát s obrovským mahagonovým stolem na protější straně. 
Křeslo bylo otočené vysokým opěradlem k Munierovi, takže na jeho nájem-
níka neviděl.

Pomyslel si, že to bude zřejmě Antonovičův styl dramatického úvodu. 
Samotářského miliardáře zatím viděl jen na pár zrnitých fotografiích, podle 
nichž mu bylo přes šedesát, měl mohutné břicho, husté kadeře vlasů v barvě 
pepře a soli a na levé tváři vínové mateřské znaménko ve tvaru turecké šavle. 
Antonovič přišel ke svým penězům pěkně postaru: skoupil značnou část těch 
nejhodnotnějších nerostných ložisek na Kavkazu, když se privatizovala. Poté 
co vydělal jmění, údajně naléval finance do politických operací namířených 
proti Kremlu, což také vedlo k jeho paranoidnímu životnímu stylu.

Munier čekal, až mu miliardář vyjeví svou přítomnost.
Ale nestalo se nic.
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Ivana klepla do telefonu a nepříjemnému tichu nevěnovala nejmenší 
pozornost.

Munier si odkašlal. „Připojí se k nám pan Antonovič brzy?“
„Jen okamžik,“ odpověděla, ale Munier z toho nepoznal, jestli to znamená, 

že hostitel přijde za okamžik, anebo že ten okamžik potřebuje ona. V bance 
to byl Munier, kdo nechával lidi čekat, ale zde zůstal poslušně mlčet, přestože 
ho zdržování rozčilovalo čím dál víc. Když nic jiného, chtěl už jít ven a přidat 
se k veselému hýření.

Vtom se na protější straně místnosti otevřely dveře a vstoupil jimi nevy-
soký, svalnatý muž doprovázený dvěma dalšími, Indem a bledým mužem 
se zrzavými vlasy, kteří oba byli sportovně stavění. Jejich drobný šéf měl 
na hlavě strniště nakrátko sestřižených černých vlasů, mezi nimiž se tu a tam 
objevovala holá místa. Jeho nos vypadal, jako by byl několikrát přeražený 
ve rvačce, koutky tenkých rtů mířily k zemi v upjatém zamračení a pod levým 
uchem mu začínala jizva od popáleniny, která mizela až pod límečkem košile. 
Navzdory zvířecímu vzhledu z něj ve vlnách vyzařovalo téměř hmatatelné 
charisma.

Došel k Munierovi, zastavil a beze slova ho hodnotil pohledem.
Munier se rozhodl, že prolomí ledy jako první. „Pane Antonoviči, je mi 

velkou ctí–“
Muž vyštěkl zasmání, které skončilo stejně rychle, jako přišlo.
„Nejsem Antonovič. Jmenuji se Sergej Golov a jsem kapitán téhle lodi.“ 

Jeho přízvuk nebyl nijak výrazný, ale slovanství rozhodně nezapřel. „Posaďte 
se, Muniere. Musíme probrat pár věcí.“

Munier byl zmaten, ale poslechl. Čekal, že mu nabídnou aspoň koktejl, ale 
ani k tomu se nikdo neměl.

Pohlédl na stále otočené křeslo a pak se otočil k Ivaně, jejíž úsměv mezitím 
zmizel. „Myslel jsem, že tu bude pan Antonovič.“

Zavrtěla hlavou.
„Antonovič nepřijde,“ doplnil Golov. „To já vás zavolal.“
Munier se vlažně pousmál. „Cením si toho, že jste mě pozval na party. 

Můžu pro vás něco udělat?“
Golov se uchechtl, posadil se naproti Munierovi a opřel si lokty o kolena. 

Ind a zrzek stáli za jeho zády s kamennými tvářemi.
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„Party… No,“ začal Golov, „ano, pozval jsem vás na party, ale je to trochu 
jiná party, než myslíte.“

Munier si poposedl. Situace mu přestávala být příjemná. „Jak to myslíte?“
„Dalo by se říct, že je to taková přepadovka.“
„Promiňte?“
„Pomůžete mi vyloupit vaši banku. Dnes.“
Munier několikrát zamrkal. Snažil se tomu, co právě slyšel, dát v duchu 

nějaký smysl. Pak mu začal cukat koutek úst. „Děláte si legraci, že? Je to nějaký 
vtípek. Přemluvil vás k tomu Georges Petrie?“ Petrie, viceprezident Credit 
Condamine, byl znám svými propracovanými šprýmy.

„Není to vtip, Muniere,“ odpověděl Golov beze stopy úsměvu v tváři. „Při-
padáme vám jako lidi, co mají rádi srandu?“

Munierovi bušilo srdce do žeber. „Řekl bych, že ne.“
„Víte, biometrické zámky ve vaší bance můžete otevřít jenom vy.“
Daly se použít i otisky prstů a duhovka Petrieho, ale nahlas ho Munier 

neopravil.
„A samozřejmě,“ pokračoval Golov, „budou fungovat, jen pokud budete 

živ a zdráv. Uřezané prsty a vydloubané oči fungují jen ve filmech. Víme, že 
nejnovější senzory vnímají aktivní tok krve.“

„Ale proč bych vám měl pomáhat?“
„Protože když mi nepomůžete, tady a teď vás zabiju.“ Aby tento argument 

zdůraznili, vytáhli jeho muži z pouzder pistole a drželi je ležérně v rukou 
svěšených podél těla.

Munier se pokusil polknout, ale zjistil, že mu vyschlo v puse. „Takže vám 
pomůžu a vy mě potom necháte jít?“

„Nejste přece hlupák, Muniere. Viděl jste naše tváře. K tomu, co jsme 
plánovali, to jinak nešlo. Nemůžeme si dovolit nechat svědky, takže myslím, 
že je jasné, že z tohohle živý nevyjdete.“

„Pak… jaký bych mohl mít důvod udělat, co chcete?“
Golov kývl na Ivanu, která připlula se svým tabletem. Několikrát klepla 

do displeje a pak ho obrátila k Munierovi.
Když displej uviděl, zalapal po dechu.
Byla na něm jeho žena a dvě dcerky, jak si hrají na pláži a stavějí hrady 

z písku.
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„Ukaž mu to,“ nařídila do telefonu Ivana.
Záběr se natočil tak, že Munier uviděl pistoli v ruce kameramana.
Munier měl nutkání začít křičet, aby svou rodinu přes displej nějak varoval, 

ale Ivana si přitáhla tablet zpátky dřív, než se stihl pohnout.
„Jste zrůda,“ podařilo se Munierovi sotva vyslovit. Podíval se postupně 

každému muži do očí. „Všichni jste zrůdy.“
„Věřte mi,“ opáčil Golov, „nechtěli jsme, aby na tohle došlo. Přesto už 

za sebou mám i horší věci.“
Muniera se zmocnila zoufalá myšlenka. „Georges Petrie! Můžete si vzít 

Petrieho! Ten vás dovede dovnitř. Jen neubližujte mojí rodině.“ V hrdle mu 
uvázl vzlyk. „Přísahám, že to nikomu nepovím.“

„Ne. Naše jediná možnost jste vy.“
„Ale Petrie–“
„Toho už jsme bohužel zkoušeli,“ prohlásil Golov. Kývl na Inda, který došel 

k psacímu stolu a konečně otočil křeslo.
Až do té chvíle se Munier držel jisté naděje, že by z tohohle mohla být 

nějaká cesta ven, že by ještě mohl přijít na nějaké řešení. Ale teď mu bylo 
najednou jasné, že nemá jinou možnost než udělat, co po něm chtějí.

V křesle se neschovával Maxim Antonovič, jak si myslel. Zíraly na něj 
odtud nevidoucí oči Georgese Petrieho, v jehož opáleném čele zela díra 
od kulky.
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Alžírsko

Jak klesal k zemi, rozeznával Juan zřetelněji skalní výběžky vyčnívající 
v nepravidelných intervalech z obrovských písečných dun a zadoufal, že žádná 
z pouštních bugin nepřistála tvrdě na některém z nich. Skupinu tvořilo devět 
mužů a v každém vozítku bylo místo jen pro tři, takže prohnutá kostra nebo 
zlomená náprava by znamenala, že nejméně tři ztroskotají v jednom z nej-
drsnějších prostředí na planetě.

Juan věděl, kdo by si vytáhl krátké slámky, kdyby na to došlo. Nazari by 
je tu bez váhání nechal, zvlášť když se zdálo, že má z Alžírska nějakou vlastní 
únikovou cestu, jestli měl v plánu Juana, Eddieho a Linka zabít.

Juan se úhledně snesl na zem vedle svého týmu, zato necvičení Egypťané 
padali všude kolem jako hrušky.

Juan se zbavil padáku a vyšplhal na nejbližší dunu, aby místo prozkoumal. 
Žár slunce byl spalující. Šátek na hlavě ho před ním chránil jen minimálně 
a byl rád, že má do šatů všitý nejmodernější lehký balistický materiál namísto 
kevlarových neprůstřelných vest, ve kterých se plahočili vojáci.

„Scorpiony jsou tamhle,“ řekl a ukázal na pouštní hlídková vozidla, která při-
stála v jedné řadě v údolí přilehlé duny. „Sundejte z toho našeho padáky a paletu.“
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„A co ty?“ zajímal se Eddie.
Juan se podíval na Nazariho, který se blížil k dvojici Egypťanů po jejich 

levici. Jeden z mužů ležel na zemi a kroutil se bolestí.
„Já se půjdu podívat, co se mu stalo. Přijeďte pro mě, až bude Scorpion 

připravený.“
Juan opatrně sešel ze svahu, aby nespustil malou písečnou lavinu. Uvol-

něný jemnozrnný písek vyžadoval pomalou chůzi a jízda po něm bude ošidná.
Došel ke zraněnému ve stejnou chvíli jako Nazari. Byl to jeden z nezkuše-

ných parašutistů. Tvář měl zkřivenou bolestí.
Muž, který u něj klečel, se obrátil na Nazariho a řekl: „Má zlomenou holeň. 

Přistál na té skále a zvrtla se mu noha.“ Kývl ke skalnímu výběžku vedle nich, 
i když mužova nepřirozeně prohnutá holeň žádné vysvětlení nepotřebovala.

Juan při pohledu na ohavné zranění pocítil bodnutí v břiše. Sám přišel 
o nohu od kolene dolů v boji s jedním čínským torpédoborcem. S protézou, 
kterou nosil, už se sžil natolik, že Nazari neměl ani ponětí, že nemá obě nohy, 
ale fantomové bolesti chybějící končetiny se nikdy docela nezbavil.

Juan se sklonil ke zranění, aby ho prozkoumal. Pak vzhlédl k Nazarimu: 
„Má zlomenou holenní i lýtkovou kost. Musíme to narovnat a vyrobit nějakou 
dlahu. Nebude na tom moct chodit, takže bude buď potřebovat pomáhat, nebo 
mu musíme sehnat něco jako berle.“

„Jsi si jistý?“ otázal se Nazari.
„Nejsem doktor, ale takové zranění už jsem viděl.“
Nazari přikývl. Bez dalšího slova vytáhl pistoli a vystřelil muži dvě rány 

do hlavy.
Juan vyskočil na rovné nohy a vytřeštil oči na Nazariho a 9mm SIG Sauer 

v jeho ruce.
„Na tohle všechno nemáme čas,“ vysvětlil klidně Nazari. „Jen by nás zdr-

žoval.“
Také druhý muž vyskočil a zdálo se, že se chystá udělat velkou chybu tím, 

že vykročí Nazariho směrem.
„Nyní je z něj mučedník,“ pravil Nazari ke svému vojákovi. „Jako budeme 

nakonec my všichni. S sebou ho vzít nemůžeme, a nechat ho tu, aby zemřel 
žízní, by bylo kruté. Připravte náš Scorpion na cestu. Jak jsem řekl, nemáme 
moc času.“
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Voják ustoupil, naposledy se podíval na mrtvého druha a rozběhl se 
k buginám.

„Nechápe to tak jako ty nebo já,“ řekl Nazari Juanovi. „Vidím to v tobě. 
My dva jsme si podobní.“

Juan se při té představě málem oklepal. „V čem?“
„Oba jsme ochotní udělat, cokoli je třeba, abychom splnili svou misi.“
Než Juan stačil odpovědět na jeho urážku, kterou ovšem Nazari mínil jako 

kompliment, dorazili Eddie s Linkem ve Scorpionu 1. Eddie řídil a Link byl 
usazený vzadu u kulometu padesátky. Vozítko zastavilo vedle Juana a motor 
se dvěma stovkami koňských sil zaburácel. Jediné, co stroj odlišovalo od ostat-
ních bugin, byla malá jednička namalovaná na boku.

Eddie se podíval na mrtvolu a zeptal se: „Co se stalo?“
„Náš klient mi právě předvedl své odhodlání,“ odvětil Juan. Nazariho oči 

neprozrazovaly žádné porozumění, jen si ho chladně měřily.
Juan nasedl na místo spolujezdce za 40mm granátometem a nasadil si 

helmu, kterou mu Eddie podal.
O pár okamžiků později se objevil Scorpion 2 a Nazari do něj nasedl.
Když byla připravená třetí bugina, vyrazili podle instrukcí Nazariho, který je 

s pohledem upřeným na GPS jednotku prováděl přes duny a kolem větších skal.
Nazari dohlédl na to, aby cíl ležel dostatečně daleko od místa seskoku. 

Po třiceti minutách jízdy Juan v dálce spatřil odlesky slunce na kovovém povr-
chu, který se tetelil v žáru stoupajícím od rozpáleného písku.

„Je to fata morgána?“ zeptal se. Komunikační systém zabudovaný v helmě 
ho spojoval pouze s Eddiem a Linkem.

Link, který byl na zadním sedadle výš než oni, odpověděl: „Nemyslím, ale 
nedokážu poznat, co to je.“

Nazari to musel vidět taky, protože jeho Scorpion změnil kurz a zrychlil.
„To musí být náš cíl,“ konstatoval Juan.
Eddie šlápl na plyn, aby ostatním stačil. Když se dostali k objektu na čtyři 

sta metrů, jeho tvar už se dal jasně rozeznat.
Byl to světlý, hliníkový ocas letadla. Přestože nesl známky opotřebení, zdál 

se být v docela slušném stavu. Juan měl podezření, že byl letoun pohřbený 
v přesouvajících se píscích a odkryla ho teprve nedávno nějaká bouře. Naza-
rimu o něm museli říct nějací potulní nomádi věrní jeho organizaci.
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„Vypadá, že už tu bude nějakou dobu,“ poznamenal Juan.
Ocasní část byla dost velká, aby mohla patřit středně velkému dopravnímu 

letadlu, ale Juan na něm záhy objevil zajímavý detail.
Nejenže záďová část trupu neměla žádná okna, ale navíc se na ní skvěla 

dobře známá hvězda s pruhy, insignie letectva Spojených států amerických.
„To je buď nákladní letadlo, nebo bombardér,“ uvažoval Juan. Mžoural 

na ocas letounu. Černá čísla, kterými byl označen, byla vybledlá, ale stále 
zřetelně viditelná.

52-534

„Linku?“
„Dělám na tom,“ odpověděl Link. Potajmu otevřel databázi ZHN, kterou 

si předem stáhl do tabletu, a zadal do ní čísla, aby zjistil, jestli odpovídají 
některému ze známých pohřešovaných letadel.

Ani ne o deset vteřin později Link prohlásil: „Mám to. Sériové číslo 52-534 
patří strategickému bombardéru B-47, který se ztratil roku 1956 při trans-
atlantickém letu do Maroka. Patřil do čtyřčlenné formace, která se měla setkat 
s tankerem a doplnit palivo, ale když se vynořili z nějakých hrozných mraků, 
tohle jedno chybělo.“

„Zřejmě muselo mít nějakou poruchu a ztratit kurz,“ napadlo Eddieho.
Juan měl za to, že teď ví, proč si je Nazari najal, aby s ním jeli až sem, ale 

potom zamyšleně naklonil hlavu. Boeing B-47 byl konstruovaný k transportu 
mnohatunových termonukleárních pum nad Sovětský svaz. Ale pokud tohle 
letadlo šlo k zemi natolik řízeným způsobem, že urazilo od původního kurzu 
ještě stovky mil a dosedlo na povrch relativně nepoškozené, muselo to zna-
menat, že pilot, než se pokusil o přistání, hodil těžký náklad přes palubu. 
A i kdyby to neudělal, tahle expedice prostě nebyla vybavená na to, aby 
odtud odtáhla tak ohromný náklad, a navíc nikdo z Nazariho týmu neměl 
dostatečnou kvalifikaci, aby mohl rozebrat jadernou bombu. Takže museli 
jít po něčem jiném.

„Označili to jako Zlomený šíp?“ zjišťoval Juan, zda bylo jaderné zařízení 
vedeno jako pohřešované.
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„Jo,“ přisvědčil Link, když zastavovali vedle ocasu letadla, a nacpal tablet 
zpátky do batohu. „Hledali to několik týdnů. Dokonce zavolali britské námoř-
nictvo a Francouzskou cizineckou legii, aby se po tom podívaly.“

„Co v tom letadle bylo?“ zeptal se Juan, když uviděl Nazariho vystupovat 
ze Scorpionu 2. Egypťanovo stoické chování poprvé narušil zlovolný úsměv 
na tváři. „Něco přenosného, že jo?“

Obrátil se a spatřil Linka, jak odklopil hledí z helmy a pochmurně přikývl. 
„Letadlo neslo do základny v Evropě součástky pro atomové bomby. Nějakých 
padesát stop od nás, někde pod tím pískem, se válejí dvě plutoniová jádra 
pěkně připravená do termojaderných zbraní.“
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Monako

Větší část z pětatřiceti tisíc obyvatel města se nacházela na okruhu Grand 
Prix, takže Boulevard de Belgique ležící od něj jen pár bloků byl téměř opuš-
těný. V kteroukoli jinou neděli by se to v této čtvrti Monte Carla, kde leželo 
ústředí banky Credit Condamine, jen hemžilo turisty, ale dnes byla většina 
z nich na závodech. Sergej Golov s uspokojením shledal, že se nebudou muset 
zabývat příliš mnoha svědky, přesně jak plánovali.

SUV značky Tesla Henriho Muniera zastavilo u brány do podzemních 
garáží a Golov vložil do čtečky Munierovu osobní identifikační kartu. Brána 
z tvrzené oceli se dala do pohybu a Golov zaparkoval auto prezidenta banky 
na jeho osobní parkovací místo.

Vypnul motor a kývl na Ivanu Semovovou, která seděla na místě spolu-
jezdce. Ta připojila do datového portu auta svůj počítač a začala ťukat do klá-
vesnice. Přestože Munierovi se představila jako Antonovičova asistentka, 
ve skutečnosti pro miliardáře pracovala jako počítačová expertka. Rodačka 
z Kyjeva se vzdala svého životního stylu hackera – kdy pronikala do data-
bází malých amerických obchodů a navrhovala viry, které se dovedly vlámat 
do zabezpečených finančních systémů – aby pomáhala Antonovičovi chránit 
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jeho společnosti před lidmi stejnými jako ona. Její výkony byly tak fantas-
tické, že ji požádal, aby vedla tým, který navrhne nejmodernější architekturu 
digitálního ovládání na jeho jachtě. Za Ivaniny služby štědře platil, ale v jejím 
případě stál každý cent za to.

Po minutě prohlásila: „Přeprogramování dokončeno.“
„To je moje holka,“ řekl Golov. Obrátil se dozadu na Muniera, který byl 

vtisknutý mezi O’Connora a Sirkala, což byli Antonovičovi nejdůvěryhodnější 
bezpečnostní agenti.

Rahul Sirkal získal bojové zkušenosti v indické armádě za kašmírského 
konfliktu, než vstoupil do zpravodajských služeb, odkud odešel před pěti lety, 
aby si založil vlastní bezpečnostní firmu. Antonovič byl sice Rus, ale hodně 
cestoval po světě, takže se neomezoval na najímání výhradně ruských pra-
covníků. Na Sirkala narazil při jednom zvláště problematickém vyjednávání 
s pobočkou v Bengalúru, a Ind na něj udělal takový dojem, že ho miliardář 
najal do čela svého bezpečnostního týmu.

Seamus O’Connor, narudlý Irčan a veterán Irské republikánské armády, 
byl Sirkalův odborník na zbraně, který neměl problém trochu si ušpinit ruce, 
když bylo potřeba. Byl to rozený rváč, který skvěle doplňoval Sirkalův tech-
nický přístup.

Munier usazený mezi nimi vypadal vyděšeně.
„Chci vám připomenout, že vás neustále uvidíme a uslyšíme,“ varoval 

Muniera Golov.
Ivana k němu natočila displej laptopu, kde uviděl ji a Golova z pohledu 

širokoúhlé miniaturní kamery připevněné na Munierově saku.
Munier přikývl. „Rozumím.“
„Jestli ztratíme signál na víc než tři vteřiny, nebo na tak dlouho neuvidíme 

v záběru vaše ruce, budeme předpokládat, že se pokoušíte vyzradit naši účast. 
Nejenže odpálíme malou výbušninu v kameře, ale vaše rodina bude před 
smrtí trpět.“

„Řekl jsem, že rozumím.“ Munier se rozhlédl po parkovišti. „A stráže, co 
jsou uvnitř? Co s nimi uděláte, až se tam dostanete?“

„Co myslíte?“
„Já… já nemůžu…“
„Můžete, jestli chcete, aby vaše žena a děti zůstaly naživu.“
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Munier se pokusil uklidnit a znovu přikývl.
„Máte pět minut,“ řekl Golov.
Munier vystoupil a došel k výtahu.
Ivana měla svůj ultralehký laptop položený na kolenou. Obraz z kamery 

na saku byl zřetelný a k tomu jasně slyšeli Munierův trhaný dech.
„Uklidněte se,“ nařídil Golov do mikrofonu. „Máte vypadat přirozeně. 

Nevystupujte z výtahu, dokud se nedáte dohromady.“
„Dobře,“ odpověděl Munier a jeho dech se zpomalil natolik, že už to 

neznělo, jako by se samou nervozitou chystal omdlít.
Výtah zacinkal a Munier vkročil do haly banky. Potkal uniformovaného 

strážného, který vyšel z kanceláře ochranky.
Strážce na něj promluvil francouzsky. Ivana, která plynule ovládala čtyři 

jazyky, Golovovi překládala.
„Munier ho oslovil André. Je překvapený, že tam Muniera vidí.“
„Nevypadá ani, že by z toho měl radost,“ poznamenal Golov.
„Zřejmě se chystal dívat na závod a je mu trapné, že si nevšiml Munierova 

auta v garáži. Netváří se podezíravě.“
Munier opět promluvil. Strážný přikývl a odešel z haly do kanceláře.
„Šel pro dalšího strážného jménem François. Munier mu řekl, že jeho řidič 

má problém s autem a potřebuje jejich pomoc.“
Golov se usmál. „Jede přesně podle scénáře.“
Zatím plán postupoval přesně tak, jak si ho vymyslel. Golovova předchozí 

práce, než ho Antonovič najal na místo kapitána Achilla, probíhala na ukra-
jinské fregatě jménem Poltava. Ještě před rozpadem SSSR prošel výcvikem 
v sovětském námořnictvu a následně přestoupil do nově vzniklého námořnic-
tva své rodné Ukrajiny. Vypracoval se na jednoho z vynikajících námořních 
stratégů a čekalo ho povýšení do řad admirality. Pak ale nastala krymská krize. 
Rusko celý poloostrov anektovalo a převzalo ukrajinskou námořní základnu 
v Sevastopolu. Zmocnilo se mnoha z nejlepších ukrajinských lodí, včetně 
Poltavy.

Golov dostal důtku za to, že dovolil zkonfiskování své lodi, místo aby s ní 
odplul dříve, než ji Rusové stihli sebrat, a tím jeho kariéra prakticky skončila.

Antonovič jako Rus ve vyhnanství nalezl v Golovovi spřízněnou duši. Oba 
stejně opovrhovali současným establishmentem v Moskvě. Navíc Antonovič 
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k velení jachty s jedinečnými možnostmi Achilla potřeboval někoho s Golo-
vovými schopnostmi, takže to byla dokonalá volba.

Nyní mohl Golov využívat své strategické dovednosti v ještě mnohem 
zajímavější práci.

Dvojice strážných vyšla zpátky z kanceláře ochranky, aniž by je napadlo 
zpochybňovat požadavek prezidenta banky, aby opustili svá stanoviště 
a doprovodili ho do garáží.

Golov a tři další vystoupili z SUV a zaujali pozice po stranách výtahu. 
Sirkal a O’Connor stáli s namířenými pistolemi.

Výtah zacinkal, když dorazil do suterénu, a Munier z něj vyvedl oba 
strážné. Jakmile byli venku ze dveří, Golov je pozdravil: „Bonjour.“

Jakmile se strážní otočili za hlasem, Sirkal střelil dvakrát do hrudi Andrého 
a vzápětí Françoise.

Munier při pohledu na jejich hroutící se těla zavzlykal.
„Oni, nebo vaše rodina,“ připomněl mu Golov.
O’Connor a Sirkal se ujistili, že jsou oba muži mrtví, pak odtáhli jejich těla 

zezadu k SUV a nacpali je dovnitř. Sirkal za nimi hodil i svůj Glock.
Golov spokojeně přikývl. „Jdeme.“
O’Connor postrčil Muniera do výtahu a vyjeli nahoru do haly. Kamera 

ve výtahu měla pěkný záběr na ně všechny, ale teď, když ji nahoře nikdo 
nesledoval, už na tom nezáleželo.

Munierova přepychová pracovna ležela na konci mramorové haly. Vešli 
dovnitř a Ivana se bez váhání posadila do jeho křesla u počítačového termi-
nálu.

„Palec, prosím,“ řekla.
Munier si povzdychl a přiložil palec na čtečku.
„Heslo.“
Napsal ho a naklonil se nízko nad stůl. Jeho pravá ruka se nenápadně 

přiblížila k desce.
„Ať vás ani nenapadne spustit tichý alarm,“ napomněl ho Golov, když 

zaznamenal jeho prsty směřující pod stůl. „Vaše rodina bude mrtvá dřív, než 
přijede policie.“

Munier ucukl rukou, jako by stůl hořel.
„To jsem nechtěl,“ hlesl nepřesvědčivě.
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„Tím jsem si jist.“
Teď když byl počítačový systém díky Munierovu biometrickému přístupu 

plně k dispozici, Sirkal a O’Connor ho odtáhli zpátky od stolu.
„Tohle nemá cenu,“ upozornil Munier. „Trezor je uzavřený časovým zám-

kem do devíti hodin ráno, a tenhle počítač ho ani neřídí. Nedokážu ho otevřít 
bez ohledu na to, co mi uděláte nebo jak moc budete hrozit mé rodině.“

„Nechceme vaše peníze,“ prohlásil Golov.
Munier se na něj zaraženě podíval: „Ne?“ Pak mu začalo svítat: „Chcete si 

převést finance našich klientů?“
„Jste velice blízko. Potřebujeme pevné připojení k vašim interním 

serverům. Poté, co přístup k bankovním serverům opakovaně získali hackeři, 
bezpečnostní opatření bank, včetně té vaší, se radikálně zlepšila, a firewally 
už se nedají prolomit zvenčí. Ale my jsme si nepřišli převádět peníze.“

„Jestli nechcete peníze, tak proč zabíjet všechny ty lidi a tak hrozně ris-
kovat?“

Golov zvažoval, že Munierovi vyloží celý svůj plán, jen aby mu ukázal, jak 
je chytrý, ale to by bylo vytahování. Golov dával přednost tomu, aby za něj 
mluvila jeho práce. Munier se celý příběh nikdy nedozví, zato deponenti to 
zjistí dost brzy.

Řekli proto jedinou větu: „Akcionáři vaší banky budou mít zítra velmi 
špatný den.“

Po deseti minutách Ivana oznámila: „Virus je nahraný a v provozu. Za pár 
hodin by to mělo být hotové. Musím říct, že jsem odvedla možná svou nej-
lepší práci.“

Zatímco ke Golovovým vlastnostem patřila i skromnost, Ivana, jako vět-
šina hackerů, byla nenapravitelná vejtaha.

„Výborně,“ odpověděl. „Tak teď se postaráme o kamery.“
Ivana se odhlásila a všichni vykročili do kanceláře bezpečnostní služby. 

Ivana rychle nalezla soubory, které chtěla, a všechno smazala. Ponechala 
pouze segment, na němž Munier mluví s Andrém a potom odvádí oba strážné 
do garáže.

Potom se vrátili zpět do Munierovy pracovny.
„Tak, my jsme tady skoro hotoví,“ oznámil Golov a obrátil se k Ivaně. 

„Jsme připraveni?“
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Přikývla. „Všechno je zařízeno. Auto čeká venku.“
„Předpokládám, že teď mě zabijete,“ řekl Munier. Znělo to, že je se svým 

osudem smířený.
„V tom se pletete,“ odvětil Golov. „Máme s vámi jiné plány.“
„Ale slíbil jste, že moje rodina–“ zaprotestoval prezident.
Golov zdvihl ruce, aby ho uklidnil. „Udělal jste, co jsem po vás chtěl, a vaše 

rodina bude v bezpečí. Ale pro vás to tak snadné nebude, pane Muniere. Máte 
před sebou ještě jeden úkol.“

K Munierovu naprostému šoku ho Golov obešel, sáhl pod stůl a stiskl 
tlačítko tichého alarmu.


